Kedves pótfelvételi eljárás során felvett leendő Hallgatónk!
Szeretettel várjuk hallgatóink sorába, amelynek feltétele, hogy beiratkozzon.
Kérjük, hogy a beiratkozás céljából félfogadási időben a Tanulmányi Osztályt
keresse fel 2017. augusztus 31.- 2017. szeptember 8. között és az információs
ablaknál érdeklődje meg tanulmányi előadója nevét.
A beiratkozás helyszíne: 1088 Budapest, Szentkirályi u. 28. fszt. 045. szoba
Kérjük, hogy az iratkozásra hozza magával:




személyi adatait igazoló okmányait (személyi igazolvány, lakcím kártya,
adóigazolvány, TAJ kártya)
felvételi pontjait igazoló okmányait és azok fénymásolatait
1 db igazolványképet

Kérjük, hogy még a beiratkozási lap kitöltése és aláírása előtt – melyet a Tanulmányi
Osztályon fog megkapni - ismerje meg a honlapunkon található következő
tájékoztatókat:
-

Tanulmányi tájékoztató a 2017/2018. tanévre:

https://ppke.hu/hallgatoinknak/tanulmanyi-informaciok (friss információk aug.
közepétől)

-

Hallgatókra vonatkozó tűz- és munkavédelmi oktatási anyag:
https://ppke.hu/egyetemunk/kozerdeku-informaciok-kozzeteendo-adatok

-

A magyar állami ösztöndíjjal támogatott képzésre felvételt nyert hallgatók
számára szóló tájékoztató a képzésnek a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi
CCIV. törvényben rögzített feltételeiről:
https://www.oktatas.hu/felsooktatas/osztondijas_kepzes/kepzesfeltetelek

Felhívjuk figyelmét, hogy a felvételi pontjait igazoló okmányai és azok
fénymásolatai nélkül nem áll módunkban beiratkoztatni!
Iratkozás után a bejelentkezésre (a Neptun rendszeren keresztül) 2017. szeptember
04. hétfő 12.00 óráig lesz lehetősége. Ha később kezdi beiratkozását, tanulmányi
előadója segít Önnek.
Tárgyfelvételre az aktív bejelentkezéstől nyílik lehetősége 2017. szeptember 15.
péntek 12.00 óráig.
Tájékoztatjuk, hogy hallgatói pénzügyeinek nyilvántartása is a Neptun rendszeren
keresztül történik, amelyhez internetes fizetésre alkalmas bankkártyára lesz
szüksége. A hallgatói pénzügyekkel kapcsolatos információkat a honlapon a
https://ppke.hu/hallgatoinknak/penzugyi-informaciok alatt találja meg.
Az önköltséges képzésre felvételt nyert hallgatók a befizetést a bejelentkezési
határidőt követően 2017. szeptember 22-én 12.00 óráig tehetik meg.
Az önköltség díja:
- jogász nappali tagozaton: 280.000,-Ft,
- jogász levelező tagozaton: 220.000,-Ft,
- igazságügyi igazgatási nappali tagozaton: 220.000,-Ft
- igazságügyi igazgatási levelező tagozaton: 200.000,-Ft

Diákhitel 1. vagy diákhitel 2 szerződéssel rendelkező hallgatóink az önköltséget
diákhitel engedményezéssel is fizethetik. Az engedményezés eljárási rendjét az
Egyetem honlapján találják meg (https://ppke.hu/hallgatoinknak/diakhitel ).
Az Egyetem által biztosított elektronikus szolgáltatások eléréséhez az Egyetem
elektronikus postafiókot biztosít az Ön számára. A postafiók használatáról Neptun
üzenetben fog részletes tájékoztatást kapni.
A tanulmányokra vonatkozó tájékoztatókat (a félév időbeosztását, a mintatanterveket,
az aktuális félév mintaórarendjeit, a szabályzatokat (Tanulmányi és Vizsgaszabályzat
(TVSZ), Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat (HTJSZ),…,stb.) a Kar honlapján
találja meg (https://jak.ppke.hu/hallgatoinknak).
Az egyetemi tanévnyitó ünnepség (Veni Sancte) ideje: 2017.szeptember 17. vasárnap
1130 - helye: Egyetemi Templom
A kari tanévnyitó ünnepség ideje: 2017.szeptember13. szerda 1100 - helye: Szentkirályi
u. 30. Fszt. E1

Budapest, 2017. 08. 29.
JÁK Tanulmányi Osztály

